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YARATILIŞ 37-50. BÖLÜMLER
7. ÇALIŞMA: YUSUF’UN KARDEŞLERİYLE KARŞI

TANRI’NIN ELLERINDE ŞEKILLENIYORUM (YAR. 42-44)

ATEŞTEN GEÇMEK

Yukarıdaki resimlerdeki sanat eserleri topraktan (kumdan) alınarak
bu hale getirilmiştir. Onları bu denli sağlam kılan ana işlem, her
birinin önce ateşten geçirilmesidir.

Tanrı imanlıyı iman hayatında sağlamlaştırmak için ateşten geçmiş
gibi hissettirecek olaylarla karşılaştırır. Bu kimi zaman bir sorun,
kimi zaman taşımamız gereken bir yük, kimi zaman da yüzleşmemiz
gereken bir tutum olur. Bunlara “denenme” diyoruz.

Kelam şöyle söylüyor: “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez,
onu kim anlayabilir? ‘Ben RAB, herkesi davranışlarına, yaptıklarının
sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim.’”
(Yer. 17:9-10)

Soru 1: Ruhsal açıdan baktığımızda, hayatımızdaki yaşadığımız
zorluklar bizleri nasıl etkiliyor? Biraz fikirlerimizi paylaşalım, sonra
diğer soruya geçelim.

Soru 2: Tanrı neden denenmeleri kullanır? Birlikte cevaplandıralım.
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YÜREĞİME BAKIN, ACIMI ANLAYABİLECEK MİSİNİZ?

Yaratılış 42-44. bölümleri okuyalım. Okuduktan sonra buradaki
çalışmamıza devam edelim.

42. bölüme geldiğimizde Tanrı’nın planının İsrail ve oğullarını nasıl
harekete geçirdiğini görüyoruz. 37. bölümden itibaren Tanrı’nın planı
dahilinde İsrail halkını değiştirmesini ve onları bulundukları
durumdan planına uygun, kullanılabilecek duruma getirmesini
bekliyorduk.

İsrail oğullarının bir halk olması gerekiyor. Bu da anlaşılan ancak
onları kendi kültürlerinden izole etmek isteyen Mısırlılar
arasındayken olabilecekmiş. Kenan halkının kutsallıktan uzak
adetlerinden uzaklaşıp İsrail ve soyuyla yemek yemeyi iğrençlik sayan
(43:32) Mısırlıların arasında birbirlerine tutunmaları gerekiyordu ki
bir halk olabilsinler. Peki gerçekten İsrail oğulları değişti mi? Bir halk
olabilecek kadar birbirleriyle yakınlaştılar mı?
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UYGULAMA

Tanrı’nın tasarısı sürerken biz de denenmelerden geçebiliriz. Bunlar
bizi geliştirmek, büyütmek için önümüze konulan aşamalardan oluşur.
Denenmeler sonunda bizim daha yetkin, Mesih’te imanımızın daha
güçlü, olumsuzluklara karşı daha dayanıklı olmamız için önümüze
çıkan olaylardır. “Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden
başarıyla çıktığı zaman Rab′bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam
tacını alacaktır.” (Yak. 1:12)

Bu hafta boyunca yaşadığınızı düşündüğünüz kısa veya uzun süreli
denenmeleri not alın ve (paylaşmak isterseniz) paylaşın. Denenmeden
geçen başka kişilerle konuşarak onları cesaretlendirin. Denenme
konusunda bir kardeşe danışın, onun nasıl davrandığına dikkat edin.
Tanrı sizden nasıl bir değişim bekliyor, düşünün. Gelecek çalışmada
bu konuda edindiğiniz deneyimleri paylaşın.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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İsrailoğulları 43. bölümde kardeşlerini kaybetmekle aç kalmak
arasındadır. Benyamin’e verdikleri değer ile kıtlıktan kurtulmak
arasında kalırlar. Bu arada Yahuda’nın bu durumda bile babasına
olan sevgisi görülmektedir. Onların dönüşleri ve Benyamin’i getirişleri
sadece Yusuf’un Benyamin’i özlediğini değil, kardeşlerin babalarına,
Benyamin’e, ailelerine verdiği değeri de gösteriyor.

İsrailoğulları yeni evlerine ve 400 yıl kalacakları topraklarına
girmeden önce, Rab ve kulu Yusuf, onların yüreklerinin değiştiğini
görmek için onların denenmelerine bakmamızı sağlıyorlar. Yusuf’un
kardeşlerinde, yani İsrail’in oğullarında bu yürek değişimini
görüyoruz. Benyamin hırsız olarak suçlandığında (44:13) üzüntüden
giysilerini yırtan bu adamlar, Yusuf’u acımasızca köle olarak satan
eski adamlar olamaz. Yıllar önce bir kardeşlerini satan bu adamlar
ortada bir kazanç, bir tehlike olmasına rağmen şimdi bir diğer
kardeşlerini savunuyorlar.

Yakup’un oğullarından ikisinin öldüğünü düşündüğünü ve Yahuda’ya
hiçbir zaman Benyamin ve Yusuf kadar değer vermediğini
hatırlayalım. Karısından iki çocuğu olduğunu söylerken diğer on
evladını yok sayar (44:27). Yakup’un babalığını sorgulayabiliriz, ancak
burada dikkat etmemiz gereken nokta Yahuda’nın kendini feda eden
tavrıdır (44:33).

Böylece, üç bölüm (42-44) boyunca okuduklarımıza bakarak
İsrailoğullarının eskisi gibi olmadıklarını, yüreklerinin değiştiğini
söyleyebiliriz. Unutmayalım, Tanrı insan yüreğinde değişimi
hedeflediğinde çeşitli yollar izler. Denenme bunun en önemlisidir.
“Ben RAB, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre
ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim.” (Yer. 17:10)
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İsrailoğullarının yeni evlerinde bir aile olup olamayacaklarını, bir halk
olarak birleşip birleşemeyeceklerini artık biliyoruz. Mısır’dan Çıkış’ın
ilk ayetlerinde Mısır’daki yöneticileri bile korkutacak kadar çoğalmış
olmaları, orada halk olmayı başardıklarını gösterir. Tanrı’nın tasarısı
sonuç vermiştir. İsrailoğulları 37. bölümde okuduğumuz kişiler
değildir artık. Önemli bir dersi öğrenmişlerdir: Kardeşlerimiz ve
ailemiz bizim için değerlidir.

Soru 1: İsrail oğullarının geçirdiği değişim bize denenmenin doğası
hakkında neler düşündürüyor? Birlikte fikirlerimizi paylaşalım, sonra
diğer soruya geçelim.

Soru 2: Siz yaşadığınız denenmelerden neler öğrendiniz? Birlikte
paylaşalım.

TANRI YÜREĞIME BAKIYOR

Yusuf’un, yıllar sonra yeniden karşılaştığı kardeşlerine yaptıklarının
amacı onların yüreklerini anlamaktır. Tanrı’nın da, yüreğimizdeki
gerçek istek ve arzuları ayırt edebilmek için, bizi büyütüp geliştirmek
için denenmeleri kullandığını biliyoruz. Aşağıdaki örneklerde
denenmede olan veya denenmeden çıkan kişilerin her biri için şu
soruları birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: Bu durum bu kişiyi nasıl geliştirebilir, onda nasıl bir
farkındalık yaratabilir sizce? Birlikte cevaplandıralım, sonra diğer
soruya geçelim.

Soru 2: Tanrı bu olay aracılığıyla bu kişinin hayatında ne yapmak
istemiş olabilir? Fikirlerimizi paylaşalım, sonra bir sonraki örneğe
geçelim ve o örnek için yine ilk sorudan itibaren cevaplandırmaya
başlayalım.
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1. Örnek:
Elif ile Can dört yıldır evlidirler.
Çocukları yoktur. Çocuk
beklentisi dört yıllık evliliklerini
sarsmaya başlar. Doktorlar da
onlara beklemeleri gerektiğini
söyler, ancak ilişkileri her geçen
gün kötüye gitmektedir.

2. Örnek:
Adem kilisede hizmet etmeye
başlar, ancak hizmetin ikinci yılı
dolmadan yorgunluktan ve
ruhsal çöküntü nedeniyle bitap
düşer. Kiliseye gitmektedir,
ancak eskisi gibi ruhsal bir
tatmin yoktur hayatında.

3. Örnek:
Kamil kendisine yıllarca kötü
davranmış lise arkadaşıyla aynı
iş yerinde çalışacağını öğrenir.
Durumu kiliseye açar, dua ister.
İş yerinden ayrılmayı
düşünmektedir.
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Yusuf’un hayat hikayesinin kardeşleriyle yıllar sonra yeniden
karşılaştığı bu kısımda bunun cevaplarını görebiliriz. Yusuf artık
kuyuya terk edilen, istenmeyen genç değildir, Mısır’ın en yetkili ikinci
ismidir. Kardeşlerinin kendisini tanımayacağını bilerek önce kendi
kötülüklerine benzer bir davranışla karşılar. Yusuf yalan yere
suçlanmıştı, onlar da casus olarak suçlanır. Yusuf dürüst olduğu halde
hapis yatmıştı yıllarca, onlar da üç gün alıkonulurlar. Üç bölüm
boyunca Yusuf kardeşlerini test eder. Kardeşlerini alıkoyar ve
onlardan değer verdikleri bir şeyi, Benyamin’i ister. Kardeşlerinin
yüreklerinin değişip değişmediğini öğrenmek istiyordur. Ruben’in
42:21-22. ayetlerde okuduğumuz itirafı, Yusuf konusunda acı
çektiklerini ve sorumlu hissettiklerini bize gösterir. Denenmenin
doğasında içtenliği ortaya çıkarmak vardır. Ruben içten bir yürekle
günahlarını itiraf eder, ancak Yusuf onların tutumlarının korkudan
değil, sevgiden kaynaklanmasını ister. Bu yüzden 42. bölümde hem
kardeşlerinden birini (Şimon) alıkoyar hem de Benyamin’i kendisine
getirmelerini ister.

Denenmenin sonucu, korkunun, acı veren durumun, sorunun ortadan
kalkmasından sonra da aynı yürek tutumunu sürdürüp
sürdürmeyeceğimize bağlıdır. 43. bölümde Benyamin’i Yusuf’tan
koruyan anlayışa sahip olmadıklarını göre İsrail oğullarının
yüreklerini göreceğiz.
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